
A gyökérlét mítosza
Kalmámé HoróczÍ Margit: Ünnep

Az egykori népi tárgyformálók irigylésre méltó meggyozodéssel érzékeltet-
tékaz emberi létezés rendjét. Elég volt megidézniük egy-egy közönséges fa-
motívumot, máris az élet teljességét jelképezték. Adva volt a testes korona, a
tömérdek levél: adva voltak hát az egymásba éro hétköznapok. :es ott sorakoz-
tak a levegosen elhelyezkedo pirosló gyümölcsök: az élet ünnepi alkalmai.
A két szféra világosan elkülönült egymástól, mégis sZétválaszthatatlanul össze-
tartoztak. Akár anya és gyereke. Az ellentétek természetes" egységét, a rendet
példázták. A harmóniát, ami olyannyira eltunt megza-varodott jelenkori éle-
tünkbol. Nem elég, hogy már egymásba mosódnak az évszakok, de ezt teszik a
mindennapok és az ünnepek is. Mostanában aZ utóbbiak legfeljebb arra jók,
hogy ráébredjünk igazi szegénységünkre. A szeretet hiánY1U'a,a tartalmas kap-
csolatok szukösségére: egyben a szívmelengeto ünnepek valóságos hiányára.

Kalmárné Horóczi Margit képei között szerencsére némiképp megengeszte-
lodik az ember. Nemrég Kecskeméten, majd Szegeden is láthattuk gyujtemé-
nyes kiállítását. Mesés, mitikus hangulatú muveinek sajátos optikája van. Egy-
szeruen nem turik meg a lazább, távolságtartóbb szemlélodést: a személyesebb,
intimebb kapcsolatfelvételre is igényt tartanak. Valami titkos biztatást kap a
nézo. Kezdi elhinni, hogy van még bennünk azért szelídség, jóság, szeretet és
akarat is. Csak ne adjuk el lelkünket az ördögnek: ne engedjünk mindig az
olcsóbb, kényelmesebb megoldásoknak. Mint ahogy o is ekképp alakította több
mint negyedszázados muvészi pályáját.

Pedig eredetileg csak asszon~ak készült, "... aki szoptatj a a. gyermeke-
it. .." - írta önmagáról. "Ennek a feladatnak a tökéletes véghezvitelére ké-
.szítgettem fel magam. Féltem, mi lesz, ha nem tudok eléggé szeretni, aggódni,
.szenvedni, lemondani. Mi lesz, ha elhibázom valahoL" Aztán beteljesült a
vágya. Feleség lett, asszony lett, másrészt fizika-kémia szakos tanár. Idoköz-
benazonban egy másfajta "szerelem" is belépett életébe. Folyton-folyvást raj-
zolt, rajzolt és festett, mint egy megszállott lélek. Mert itt sem akart hibázni.
Nem voltak ugyan meghatározó ereju mesterei: pusztán tehetségére, szorgal-
mára, kitartására hagyatkozhatott. Mégis célba ért. A nyolcvanas évektol
meggyozoen érett, egyéni hangvételu lírai látomások kerülnek ki muhelyébol.

Am így sem hagyta cserben eredeti életprogramját; a konzekvens, hiteles
magatartás jellemzi munkásságát. A korai vallomásos szimbolikus, szecessziós
szemlélettol úgyszólván töretlen út vezet a tágasabb léptéku szürrealista kom-
ponáIásig. be itt is megorzi például a növény-, a virág-, a természeti motívu-
mok alapozó szerepét: ahogy ez a népmuvészetben is nyilvánvaló. Am tovább-
ra is alanyi festészetet. teremt. Számára az a legfontosabb dilemma: kicsoda o
tulajdonképpen. A noi lét titokszeruségére, szépségére, értelmére, az anyai kül-
detés mibenlétére is kíváncsi! Egyszóval a muvész f.estóként is no marad. Ha-
zai képzomuvészetünkben nincs még egy alkotó, aki Kalmárné Horóczi Mar-
gitnál szisztematikusabban, igényesebben felvállalta volna a másoc1ik nem vi-
zuális önvizsgálatát. .

Talán az Vnnep címu nagyméretu akril kép elemzésével bizpnyíthatok e.b-
bol valamit. Persze elso látásra pusztán az érzéki telítettségu, visszafogott han-
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gulatot érzékeli a nézo: a szürkés, fehéres, okkeres tónusok dominanciáját.
Habár a keresztmotívum: fölötti "fedél" már narancsos, vöröses melegségu. Míg
a feltunoen vaskos keresztfán egy füzérekkel övezett, kifeszített noalakot ész-
lelünk, addig körülötte vidám mozgású, pálcikaformátumú gyerekek nyüzsög-
nek. Pedig a síkszeruség és az architektonikus szerkesztettség uralkodik a ké-
pen. Ez azonban nem jelent túlzott határozottságot, keménységet. Elég megfi-
gyelnünk a formaelemek gyöngéd hullámzását, egyben a színes pontocskák 01-
dottságát, könnyedségét. Nem is szólva a növény- és virágmotívumok ritmikus,
kecses megjelenésérol.

A méltóságos, lírikus és harmonikus összkép mindazonáltal jótékonyan el-
rejti a részletek között vibráló formai, tartalmi feszültségeket. A muvész ma-
gát az ünnep képzetét is az any,a, a gyerekek és a természeti elemek trium-
virátusában képzeli el - akárcsak a reneszánsz mesterek jó része. Csakhogy
a festmény egyféle paradox, filozofikus színezetet ad a figurák kapcsolatának.
Ami az egyik oldalon elevenség, vidámság, az a másikon halál, kifeszítettség.
:F:samilyen testetlenek, törékenyek a nebulók, olyannyira határozott es monu-
mentális a noalak megjelenítése. Mintha o volna a foszereplo, az ünnepelt.
S ezzel együtt mintha a szomorkás, tragikus hangvétel kerülne elotérbe.

Honnan és mivégre ez a mitikus anyaszerep, amely a krisztusi küldetést
idézi? A hazai muvészetbol mindenesetre korántsem hiányoznak a személyessé
tett messianisztikus megnyilvánulások. A noi alkotók viszont nemigen merész-
kedtek el idáig. Bár Anna Margit piktúrája telis-tele van jelképes, mitikus no-
alakokkal, de nála a megváltó továbbra is férfi marad. Voltaképpen Horóczi
Margit muvészetében történik meg a figyelemre méltó áttörés. Pedig szó sincs
itt valami radikális újítóról.:F:ppen ellenkezoleg. Az alkotó nagyon is tiszteli t\
nemzeti, családi hovatartozás, a természeti meghatározottság és a kollektivitás
eszméit (pl.: Dózsa-legend,a, Petofi ikonja, Bartók, Usszetartozók, Mese a szere-
tetrol" Erdéiyi angyal). Nála a szubjektív, alanyi szemlélet nemhogy kizárja:
inkább felerosíti e kötodések et.

Nem csoda így, hogy meglehetosen korán szembekerül az önelemzés, az
önismeret és az, önmegmutatás feszíto dilemmáival. Jellemzo, hogya hetvenes
évek közepe táján még realisztikus józansággal, profilban és félszegen láttatja
a mesés fátylú Falusi menyasszonyt. Koronás Krisztusa viszont már szembe~
fordul velünk, ámbár a megváltó személye itt még a tmdícióhoz igazodik. Ké-
sobb megpróbálkozik a nyíltabb, közvetlenebb magatartással. A konstruktív
felfogású Gyermekáldáson megmutatja az utódok arcmását, ám anyafigurája
majdhogynem elbújik a virágok, a gyerkocök mögé. Rejtozködik. Ahogy .a Túl
a valóságon kitárt karú, keleties öltözetu hölgyének is nehezére esik a pre-
mier planos kitárulkozás. így amolyan védtelen, kiszolgáltatott gyereknek érzi
magát. Ilyen a kézmozdulata. Olyan, mint a hóban keresztet veto nebulóké.'

A nyolcv,anas években született a Változatok II. címu a.lkotás is, amély a
többször feldolgozott Menyasszonyság gondolatát idézi. Erre utal a fejköto,
a finom muvu, csipkés ruházat, a virágokkal ékes, ünnepi környezet. De most
már a tárgyi konkrétság szervesen összefonódik a kozmikus léptéku jelképi
ábrázolással. Itt a növényekbol kibomló félkörben az égboltot szemlélhetjük,
miként a világos,körszeru fej forma is a napkorongot juttatja eszünkbe. A gö-
csörtös, népies ízu fafigura pedig nyilvánvaló rokonságban áll a korábban
elemzett noalak formaképletéveI, a keresztalakzattal. Igaz, itt egy örömittas
mozdulatot látunk, akárcsak az Vnnep gyermekeinél. Persze a corpus motívum
így is benne marad a menyasszonyi vidámság látomásában. Úgyhogy e relati-
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visztikus, többsíkú tolrilácsolási formában testveri közeisegbe es átfedesbe ke-
'rül az elet es a halál, az öröm es a bánat kepzete.

Már e korai erett alkotásból is világosabbá válhat az ünnep kifejezesi me-
tódusa, egyszersmind a mitikus anyaszerep kerdese is. Horóczi Margitot eppen
a rejtozködes es a szemelytelenebb, általánosabb megjelenítes igenye vitte el
az individualizált corpus-kepzetekig. Jelen esetben azonban nem csupán a ke-
reszteny jelkep szimpla átvetelet kell regisztrálnunk. A muvesz ugyanis a nepi
tárgy kultúra köznapi darabjaiban eppúgy felismerte az elemi keresztformulá-
kat, mint a növenyek es virágok szárrendszereben. Ezzel akarva-akaratlanul is
egyetemes emberi jelkepre talált rá. Amely legvegso eredetet tekintve mélyebb
és pogányabb a krisztusi legendáriumnál: az anyatermészet formai, funkcioná-
lis rendjeben gyökeredzik. Innen adódik, hogy az elobbi corpus-menyasszony
ujjongani is tud kitüntetett lethelyzetenek. Mikent az Onnep viduló gyerkocei
is a keresztletre vannak felfuzve: akár az edesanyjuk.

Avirágindás szecessziótól induló muvész vegül is egy olyanféle vizuális
. jelbeszedre bukkant rá, amely ugyanúgy tükrözi rajongó természetszeretetét,
absztrahálási szándekát, mint rejtozködo, szerény magatartását. Talán az eddi-
giekbol is kitunhetett: valójában a nepmuvészet világszemléleti, formai hatá-
sáról van szó. Édesanyja tudniillik szépen varrt és hímzett, sot, bababútorok
festésevel is foglalkozott. Ugyanakkor modern kepzomuveszetünkben sokan

'dolgoznak a nephagyomány vonzáskörében. (Pl. Korniss DezsO, Schener Mi-
hály, Kátai Mihály, Samu Géza, Halmy Miklós.) Természetesen Kalmárné Ho-
.róczi Margitnak közöttük a helye.
. Az igazi muveszek nemcsak felhasználják, hanem megújítják a készen ka-
pott formai, szellemi hagyományokat. Horóczi Margit is ezt teszi. Az ünnep
viduló, pálcikaformátumú gyerekei például aligha ismerosek a népmuvészet
kelléktárában. Itt sokkal inkább a gyerekrajzok világára gondolhatunk. Már
csak azért is, mert az alkotó hosszú évekig rajzot tanított, szakkört vezetett
egy kecskemeti iskolában. A korai Nagyanyám kendojén már ott világít egy
suta, szett árt karÚ nebuló.

Horóczi Margit hol a vékonyabb, törékenyebb kereszt1étre hivatkozik, hol
meg vaskos, monumentális megfeleloikre. Az anyaság kepzete mindenesetre
majd mindig az utóbbi formátumban jelentkezik. Akár az ünnepen is. Am
honnan ez az eroteljes corpus-alakzat? Közismert, hogy a krisztusi gondolatra
utaló képzomuveszeti ábrázolások lépten-nyomon a szokványos, inkább gótikus
küllemu keresztmotívumokat idézik. Más kerdés, hogya naiv, nepi kofaragók
faluszéli feszületei gyakran eltértek a professzionálisan elfogadott aránybeli
normáktól. Ha átlapozzuk A magyar nép díszítomuvészetét (Domanovszky
György, Akadémiai K., Bp., 1981.), akkor a Nógrád megyei kocorpusok egyné-
melyikeben könnyen felismerhetjük az alkotó által alkalmazott sajátos viszony-
rendet. Azaz, a vaskos, meretes kereszt es a vekony, törekeny figura kont-
rasztját.

Az ünnep kompozícióján egy személytelen anyacorpusszal szembesülünk.
Am személytelenseg ide, önfeladás oda: Horóczi Margit így sem tagadja meg
noi mivoltát. Eloször is a vaskos, eroteljes feszületformával öntudatlanul is be-
csempész valami markáns, ferfias elemet a képbe. Azt is mondhatnám: egy-
fele titkos varázslatossággal majdhogynem teljessé teszi a család, az ünnep
kepzetet. Akár az osi temetkezeseknél: o is díszes, méltóságos, füzérekkel át-
szott öltözetet ad kifeszített figurájára. Aki ilyenformán valami vedelmezo,
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áldást 06Ztó pappá ~lidül. Ráadásul a képfelület egészét behálÓ7ii, pijttyözo
eloadással egészen légies, álomszeru könnyedséget és átlátszóságot kölcsönöz a
formák megjelenésének. E "pointilista" to1m4csoIásnak a2»ftba11édeskevés köze
van a századfordul& analitikus, tudományos ízu szfnkezeléséhez, például Seurat
felfogásához. Annál ez oldottabb, kÖlZVetlenebb,érzékibb természetu. Horóczi
Margit festészete az egyik oldalon az ikonok bens6ség~ ám kimért világával
kerül távoli rokonságba. M~részt óhatatlanul magán viseli a népmúvés.zetre is
olyannyira jellemzo iparmuvészeti meghat~ozottságot. Mintha csipkéb6l szott
mítoszokat látnánk. És mintha Ferenczy Noémi visszafogott, érzékeny szelleme
folytatódna itt. Aki talán a legközelebbi szellemi, érzelmi rokonnak is fel-
fogható.

Egy újszeru festoi jelrendszerben a pogányabb, eredetibb gondolatfelvetés-
nek is ott kellene lennie. A fiatal Horóczi Margit sem tudott megállapodni ön-
maga viráglétének egyértelmu és végleges evidenciájánál. Inkább a költovel
együtt emberileg, muvészileg is belátta a "Virág voltam, gyökér lettem" fáj-
dalmasan szép bölcsességét. Voltaképpen e gyökérlétben rejtozo szolgá1at-etika
erosödik fel az egymást váltó anyacorpus-képzetekben: az alázat, a szeretet
apoteózisa. Amelyet nem rendelhetünk alá folyton-folyvást megannyi szerep-
körnek, érdeknek és praktikának.

Kalmárné Horóczi Margit festészete ugyanis szinte észrevétlenül vissza-
hozta évtizedeirik vizuális közlésrendszerebe a matriarchátus szellemiségét: a
feltételek nélkul is szolgáló anyaisten gondolatát. Amivel látszólag jócskán
hátralépett a ködbe veszo történelmi idobe. Pedig az sem lehet teljességgel vé-
letlen, hogy éppen korszakunk feminista törekvéseivel párhuzamosan születik
meg egy olyan muvészet, amely a hagyományos férficorpusok mellé a második
nem fesziileteit is bátran odahelyezi.

SZUROMI PAL

96




